
V Bělotíně uctili památku obětí
2. sv. Vállíy a pohřbili ostatky letců
Bélo'i'r - Poctu obětem u pří
leŽitosti 65. výročÍ u}onČení
dnrhé svétové války a osvo.
bozeni obce Bělotín Rudou
armádou vzdali v sobotu 1.
května u obnoveného památ'
nÍku obětem válek př€d his'
torickou budovou školy v Bě
lotíně. U památníkrr byly
Ťovněž pobřbeny ostatky
dvou mradých vojáků Rudé
ármády' kteii v obci zah]muli
v samotném závěru války. Je
jich letadlo IL2 Sturnovik
bylo 5' kvétna 1945 sestřeleno
německou vojenskou posád-
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kou, umÍstěnou právě v bu.
dově mlstíí školy. TŤosky bi.
tevniku byly na dloulá des€.
tileti ukťyty hluboko v zemi v
poli mezi obcemi Bělotin a
Lučice. Teprve na poilzim
Ioňského roku byly nalezeny
členy Klubu přátel suchdolu
nad odŤou.

ve slavnostních gojevech
byly vrpomenuty hruzy dru-
hé světové války. ,'Dlouhých
65let Žije tato zemé bez válek'
NaŠimdétem' ale často ijejich
Iodičům a učitelům' to připa.
dá samozřejmé' Ju téměř ni.

kdo v obci nevl, co aMmená
stach z opravdové války,..
vzpomněl ve své řeči staŤosta
obce Bělotln Eduard Kavala.

Po uloŽenÍ o€tatků Eřtt.ých
pilotú a poloŽeni vénců násle.
dovala čestná sďva Klubu
přátel vojenské histoňe Jaroš
v dobo!Ých unifořÍLách Rudé
armády'

',Na mÍsto, kde k tmgédii
došlo, umistÍme pamětni ká.
men a s členy Ktubu přátel
suchdolu nad odŤou' kteři se
zasloužili o nalezení trosek le-
tadla' budeme pátŤat po přÍ
buzných obou mladých hrdi
nů,.. uveď závěrem Eduard
Kavďa.

Slavnostni akt se konal 2a
přítomnosti ataŠe Ruské fed*
race. žijícÍch příslušníkú 1.
československé smíš€né le.
tecké divize - členů sdnrŽení
československých zabanič.
ních letců - východ' vojáků
vojenské posádky Hranice'
čtenů Klubu přátel vojénské
historie Jarcš, členů Klubu
přátel suchdolu nad otlrou a
zástupcú olomouckého kraje'

Na ávěr s€ vŠichni při-
tomni odebrali k prohlidce
zb}tků havaŤovaného letaďa
objeveného 24' října 2009 KIu'
b€tn přátel suchdol nad od.


